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ആർ. ശശിേശഖർ
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   TRENDING NOW Pinarayi Vijayan Swapna Suresh Eco-Sensitive Zone

SECTIONS 27°C

േകാവിഡും യുെ�ക�ൻ യു�വും സൃ�ടി� �പതിസ�ി ഇ��ൻ സ��ഘടനയിൽ
വലിയ �പത�ാഘാതമാ� ഉ�ാ�ിയിരി�ു��. ഒരുവശ�് കടു� സാ��ിക
മാ��വും മറുവശ�് രൂ�മായ വില�യ�വും. ‘��ാ�േ�ഷൻ’ എ�ാ� ഈ
�പതിഭാസെ� സാ��ിക ശാ��തം വിേശഷി�ി�ു��. സ�ാത��
ഭാരത�ിെല ഏ�വും വലിയ തകർ�യാ� ഇേ�ാൾ രാജ�ം േനരിടു�െത�ു
പറയു�ു, സാ��ിക ശാ��ത�ഞനും സം�ഥാന ധനകാര� ക�ിഷൻ മുൻ
അധ��നുമായ േഡാ. ബി.എ. �പകാ�. ‘വില�യ�വും െതാഴിലി�ാ�മയും
ദാരി�ദ�വും അതിരൂ�മാ�. എ�ാൽ സാ��ിക അടി�റ ഭ�ദമാെണ�
െത�ി�ാരണയിലൂെടയാ� ഇ�� മുേ�ാ�ു േപാകു��. ദരി�ദരുെട
കണ�ുേപാലും എടു�ാൻ കഴി� പ�ു വർഷമായി നമു�ു കഴി�ി�ി�.
േകാവിഡിനു േശഷം പ�ണ�ളിൽനി�ു �ഗാമ�ളിേല�ു വൻ
പലായനമാണു�ായി�ു��. അവരിൽ ബഹുഭൂരിപ�വും െതാഴിൽരഹിതരായി
തുടരു�ു. യുെ�ക�ൻ യു��ിനു േശഷം ആർ�ും ആെരയും ആ�കമി�ാവു�
�ഥിതിയാ�. അതുെകാ�ുതെ� ഓേരാ രാജ�വും സ��ം സാ��ിക
അടി�റ ശ�തിെ�ടു�ു� നയ�ളിേല�ു മാറുകയാ�. 1990കളിൽ ഇ��
ആേഗാളവൽ�രണ സാ��ിക നയ�ളിേല�ു മാറി. എ�ാൽ ഇേ�ാൾ േലാക
സാ��ിക�കമം തെ� മാറിയിരി�ു�ു. മി�സ� സ��ഘടനയിേല�ു
മട�ു�തിെന�ുറി�് ആേലാചി�ാൻ സമയമായി’–േഡാ.ബി.എ.�പകാ�
പറയു�ു. ഇ�� കട�ു േപാകു� സാ��ിക �പതിസ�ികെള�ുറി�് മേനാരമ
ഓൺൈലൻ ‘ദി ഇൻൈസഡറി’േനാടു സംവദി�ുകയാ� അേ�ഹം.  

∙ േകാവിഡിൽനി�ു കരകയറാനാകാെത

2020 മാർ�ിനു േശഷം േലാകവ�ാപകമായി േകാവി� മഹാമാരി െപാ�ിപുറെ��ു.
ര�ാം േലാക മഹായു��ിനു േശഷമു� ഏ�വും വലിയ സാ��ിക
മാ��മാ� ഇ����ും േലാക�ിനും അതു സൃ�ടി��. അതിെ�
ആഘാത�ിൽനി�ു കര��ു കയറാൻ തുട�ുേ�ാഴാ� റഷ� യുെ�ക�നിെന
ആ�കമി��. യു�ം േലാക�ിെ� സാ��ിക �കമ�ിൽ�െ� വലിയ
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മാ�മു�ാ�ി. ഇതിെ� ഫലമായി ഇ��ൻ സ��ഘടന േകാവിഡിനു മുൻപു�
�ഥിതിയിേല�് ഇതുവെര എ�ിയി�ി�. സാ��ിക മാ��വും വില�യ�വും
ഒ�ി�് അഭിമുഖീകരി�ു� ��ാ�േ�ഷൻ എ� �പതിഭാസവും നിലനിൽ�ു�ു.
ഇതിെന സാധൂകരി�ു�തിനായി ഇ��ൻ ��ാ�ി��ി�� ഓഫി� േമയിൽ
�പസി�ീകരി� കണ�ുകൾ പരിേശാധി�ാം.

ഇ��യുെട ജിഡിപി 2019–20ൽ 145.15 ല�ം േകാടി രൂപ ആയിരു�ു. 2020–21ൽ
അ� 135.58 ല�ം േകാടിയായി കുറ�ു. 2021–22 ൽ അ� 147.35 ല�ം േകാടി
ആയി വർധി�ു. അതായ� േകാവിഡിനു മുൻപു നിലനി� ജിഡിപിയുമായി
താരതമ�െ�ടു�ിയാൽ വർധന 1.51 ശതമാനം മാ�തമാ�. ഇതിെന സാ��ിക
�പതിസ�ിയിൽനി�ു കരകയറിയതിെ� സൂചനയായി നമു�ു കാണാൻ
കഴിയി�. സാ��ിക േമഖലയുെട ചലനം നിർണയി�ു�� ൈ�പവ�് ൈഫനൽ
കൺസം�ഷൻ എ��െപൻഡി�ർ ആ�; ഉപേഭാഗ വ�തു�ൾ�ായി
െചലവാ�ു� തുക. ഇ� ആഭ��ര െമാ�വരുമാന�ിെ� (ജിഡിപി) എ�ത
ശതമാനം ആെണ�ും അതിൽ എ�ത മാ�ം വ�ുെവ�ുമു�താണു �പധാനം.
2019–20ൽ ഇ� 56.9 ശതമാനം ആയിരു�ു. 2021–22 ലും അതിനു മാ�മു�ായി�.
എ�ാണു വ��തമാകു��. േകാവിഡിനു മുൻപു� �ഥിതിയിൽനി�ു
സാ��ികരംഗ�് കാര�മായ മാ�ം ഉ�ായിെ��ർഥം. 

�പതിശീർഷ വരുമാനം 2019–20ൽ 1,08,247 രൂപയായിരു�ു. 2020–21ൽ ഇ�
1,00,032 ആയി കുറ�ു. 2021–22 ൽ അ� 10,7670 ആയി നിൽ�ു�ു അതായ�
2021–22െല �പതിശീർഷ വരുമാന�ിൽ, േകാവിഡിനു മുൻപു�
അവ�ഥേയ�ാൾ കുറവാ� ഉ�ായിരി�ു��. ഇനി സർ�ാരിനു
കി�ിയിരി�ു� നികുതികൾ പരിേശാധി�ാം . 2019– 20ൽ നികുതി വിഹിതം 12.96
ല�ം േകാടി രൂപയാ�. 2020–21ൽ അ� 9.73 ല�ം േകാടി ആയി കുറ�ു.
2021–22 ൽ 11.30 ല�ം േകാടി ആയി ഉയർ�ു. എ�ാൽ േകാവിഡിനു മുൻപു�
നികുതിേപാലും േക�� സർ�ാരിനു കി�ു�ി�. ഇെതാെ� കാണി�ു��
േകാവിഡിനു മുൻപു� സാ��ിക നിലയിേല�് ഇ����് ഇതുവെര എ�ാൻ
കഴി�ി�ിെ��ാ�. 

∙ വില ഇ�െന കൂടിയാൽ!

2021–22ൽ വലിയ േതാതിലു� വില�യ�മാ� ഉ�ായ�. അ� ഉയർ�ുതെ�
നിൽ�ു�ു. അതു കണ�ാ�ാൻ ര�ു സൂചികകളാ� ഉേയാഗി�ു��. െമാ�
ഉപേഭാ�തൃ സൂചികയാ� ഒ�്. 2020–21ൽ എ�ാ ഉൽപ��ളുെടയും വില
സൂചിക 1.3 ശതമാനം ആയിരു�� 2021–22ൽ 13 ശതമാനം ആയി വർധി�ു.
ഇ�നം– ൈവദ�ുതി േമഖലകളിെല വർധന 2020–21ൽ പൂജ��ിനു താെഴ
ആയിരു��  2021–22ൽ 32.8 ശതമാനം ആയി വർധി�ു. രാജ��ു നിർമി�ു� NEWS
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ഉൽപ��ളുെട വിലയിൽ 2020–21ൽ 2.8 ശതമാനം വർധന ഉ�ായിരു�� 2021–
22ൽ 15 ശതമാനമായി വർധി�ു. 

ഉപേഭാ�തൃ സാധന�ളുെടയും േസവന�ളുെടയും വില സൂചികയായ
കൺസ�ൂമർ ൈ�പ� ഇൻഡ�� ഏ�പിൽ 2021ൽ 4.2 ശതമാനം ആയിരു�ു. 2022
ഏ�പിലിൽ അ� 7.8 ശതമാനം ആയി വർധി�ു. 2020 േമ� ഒ�ി� ഡൽഹിയിെല
െപേ�ടാൾ വില ലീ�റി� 70 രൂപ മാ�തമായിരു�ു. നവംബ റിൽ അ� 110 ആയി
വർധി�ു. ഈ കണ�ുകൾ വ��തമാ�ു�� വില�യ�ം
കുതി�ുയരു�ുെവ�ാ�. തുടർ�യായ സാ��ിക മാ���ിനിെട വിലവർധന
കുതി�ുയരു� ഈ �പതിഭാസെ�യാ� ‘��ാ�േ�ഷൻ’ എ�ു സാ��ിക
ശാ��ത�ിൽ വിേശഷി�ി�ു��. 

∙ െതാഴിലി�ാ�മ െപരുകു�ു, ദാരി�ദ�വും

െതാഴിലി�ാ�മയും ദാരി�ദ�വും രൂ�മാവുകയാ�. സംഘടിത േമഖലയിലും
വലിയ ക�നികളിലും �പവർ�ി�ു�വെരയും സർ�ാർ േജാലി
െച�ു�വെരയും ഈ സാ��ിക മാ�ം കാര�മായി ബാധി�ി�ി�. ഈ
രംഗ�ളിലു�വരുെട െതാഴിലിനു കാര�മായ �പ�നം വ�ി�ിെ��താ� അതിെ�
കാരണം. യഥാർഥ�ിൽ ഈ സാഹചര�ം വൻകിട ഉൽപാദകർ�്
അനുകൂലവുമാ�. എ�ാൽ അസംഘടിത േമഖലയിൽ വലിയ തകർ�യാ�
ഉ�ായിരി�ു��. ഒേ�െറേ�ർ�ു െതാഴിൽ ന�ടെ�ടുകയും വരുമാനം
ഇ�ാതാവുകയും െച�തു. ഇ��യിെല െതാഴിൽ േസനയിൽ പകുതിേയാളം േപർ
െതാഴിൽ ഇ�ാെത നിൽ�ു�ു. േക�� സർ�ാർ നട�ിയ സർേവ അനുസരി�്
െതാഴിൽ രഹിതരുെട നിര�് 10 ശതമാന�ിലധികമാ�. അസംഘടിത േമഖല,
സ�യം െതാഴിൽ, കാഷ�ൽ െതാഴിൽ എ�ിവിട�ളിലാ� ഏ�വും വലിയ
െതാഴിലി�ാ�മയു��. . 

∙ ദരി�ദരുെട കണെ�വിെട?

ദരി�ദ ജനവിഭാഗ�ളുെട എ�ം വൻേതാതിൽ ഉയർ�ിരി�ുകയാ�. എ�ാൽ
േക�� സർ�ാരിെ� ബിപിഎൽ കണെ�ടു�് (ദാരി�ദ� േരഖയുെട
താെഴയു�വരുെട കണ�്) കഴി� പ�ുവർഷമായി എടു�ി�ി�. ഇതു ഭരണ
സംവിധാന�ിെ� പരാജയമാ�. പുതിയ സാ��ിക സർേവയിൽ േപാലും
2011െല കാര�മാണു പറയു��. അതനുസരി�് െമാ�ം ജനസംഖ�യിൽ 22
ശതമാനം േപരും ബിപിഎൽ വിഭാഗ�ിലാ�. േകാവിഡിനു േശഷം ദരി�ദരുെട
എ��ിൽ വൻ വർധനവു�ായിരി�ാനാണു. സാധ�ത. എ�ാൽ
സ��ഘടനയുെട അടി�റ ശ�തമാെണ� �പചാരമാ� നട�ു��.
ൈവകാെത ഏ�വും വലിയ സാ��ിക ശ�തിയായി ഇ�� മാറുെമ�
�പചാരണവും ശ�തമാ�. എ�ാൽ വ�തുത അത�.   
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ഇ�� ഇതുവെര കാണാ�വിധ�ിലു� �പവാസികളുെട മട�ിവരവാ�
ഉ�ായിരി�ു��. പ�ണ�ളിൽ െതാഴിെലടു�ിരു� വലിെയാരു വിഭാഗം
അഭയാർഥികെളേ�ാെലയാ� സ��ം �ഗാമ�ളിേല�ു മട�ിേ�ായ�. അവരിൽ
വലിെയാരു പ�ും െതാഴിൽ രംഗേ��ു തിരിെക എ�ിയി�ി�. േലാക�് ഏ�വും
കൂടുതൽ �പവാസികളു� രാജ�മാ� ഇ��. േകാവിഡിെന�ുടർ�്, വേ�മാതരം
മിഷനിലൂെട മാ�തം 55. 93 ല�ം �പവാസികൾ മട�ിവ�ുെവ�ാണു കണ�്.
അതിൽ 72 ശതമാനവും ഗൾ� രാജ��ളിൽ നി�ാ�. ഇതിൽ
മട�ിേ�ാകാ�വർ ധാരാളമു�്. അവരുെട വരുമാനം െകാ�ു കഴി�ിരു�
കുടുംബ�ളുെട �ഥിതി എ�ാ�? ഇെത�ാം ദരി�ദ ജന വിഭാഗ�ളുെട
എ��ിൽ വലിയ വർധനവു�ാ�ിെ�ാ�ിരി�ുകയാ�. ഇെതാ�ും
സാ��ിക �ഥിതിെയ��ി പറയു� സർ�ാർ കണ�ുകളിൽ കാണു�ി�.

∙ യുെ�ക�ൻ യു��ിെ� പാഠം

യുെ�ക�ൻ യു�ം വ�േതാെട കാര��ൾ സ�ീർണമാവുകയാ�. യു�ം േലാക
സാ��ിക �കമ�ിൽ വലിയ മാ�മാണു വരു�ിയിരി�ു��. ഇ�ന
വിലവർധനവിെ� �പധാന കാരണം യു�മാ�. അതിനു മുൻപുതെ� ഗൾഫിൽ
�കൂ� ഓയിലിെ�യും െപേ�ടാളിെ�യും വില വർധി�ിരു�ു. എ�ാൽ യുെ�ക�ൻ
യു�െ��ുടർ�് യുഎ� ഏർെ�ടു�ിയിരി�ു� സാ��ിക ഉപേരാധം
കാരണം ചര�ു നീ�ം തട�െ��ിരി�ു�ു. യു��ിലൂെട റഷ�യും സാ��ിക
ഉപേരാധ�ിലൂെട യുഎസും േലാക�ു വലിയ ഭീകരതയാണു
സൃ�ടി�ുെകാ�ിരി�ു��. ഇ� �പതിസ�ിയിലാ�ു��
ഇ��െയേ�ാെലയു� രാജ��െളയാ�.

∙ ഇനി മട�ാം മി�ശ സ��ഘടനയിേല�്

േക�� സർ�ാരിെ� ധന�ഥിതി ഒ�ും െമ�മ�. വൻേതാതിൽ കടം
എടു�ുെകാ�ിരി�ു�ു. േക�� സർ�ാരിെ� 2020–21െല ധനക�ി 18.21 ല�ം
േകാടി രൂപയായി വർധി�ു. അതായ� രാജ��ിെ� ജിഡിപിയുെട 9 ശതമാനം.
ധന�ഥിതി െമ�മാ�ാനു� നടപടികൾ ആവശ�മാ�. അേതാെടാ�ം  േകാവി�
കാരണം െതാഴിലും വരുമാനവും ന�ടെ��ു തകർ�വർ, മട�ിെയ�ിയ
�പവാസികൾ, മ�ു ദുരിതം അനുഭവി�ു�വർ എ�ിവരുെട �പ�ന�ൾ
പരിഹരി�ണം. രാജ�ം അനുവർ�ി�ു വരു� കേ�ാള സ��ഘടന��ു
പുറ�ു കട�ുകയാ� അതിനു� മാർഗം. മി�ശ സ��ഘടനയിേല�് (മി�സ�
എേ�ാണമി) തിരി�ു േപാേക� സമയം ആയിരി�ു�ു. 

1990കളിൽ കേ�ാള സാ��ിക നയ�ളിേല�ു േപായ േലാക
സാ��ിക�കമമ� ഇ�ു നിലനിൽ�ു��. ആേഗാളവൽ�രണ �പ�കിയെയ
ആ�ശയി�് നമു�ു മുേ�ാ�ു േപാകാൻ കഴിയി�. ഈ സാഹചര��ിൽ സ��ം
കാര�ം േനാ�ു� സ�ാ�ശയ നയ�ളിേല�ു മാറി�ി�ിേ�� സമയമായി.
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ഇവിെട േപാ��ു െച�ു� അഭി�പായ�ൾ മലയാള മേനാരമയുേടത�. അഭി�പായ�ളുെട പൂർണ
ഉ�രവാദി�ം രചയിതാവിനായിരി�ും. േക�� സർ�ാരിെ� ഐടി നയ�പകാരം വ��തി, സമുദായം, മതം,
രാജ�ം എ�ിവ�െ�തിരായി അധിേ�പ�ളും അ�ീല പദ�പേയാഗ�ളും നട�ു�� ശി�ാർഹമായ
കു�മാ�. ഇ�രം അഭി�പായ �പകടന�ി� നിയമനടപടി ൈകെ�ാ�ു�താ�.

േകാവി� വരു�തുവെര നിലനി� േലാക�കമമ� ഇേ�ാഴു��. ഒരു േഫാൺ
നിർമി�ു�തിൽേ�ാലും 15 രാജ��ളിലു�ാ�ു� ഘടക�ൾ ഉപേയാഗി�ു� 
കാലം ഓർമയാവുകയാ�. ഇനി അെതാ�ും സാധ�മ�. േകാവി� വ�േതാെട
രാജ��ൾ അതിർ�ി അട�ു തുട�ി. പുതിയതായി ആരും ആെരയും
�പേവശി�ി�ാ� �ഥിതിയാ�. 

െകാേറാണ മനുഷ� നിർമിത ൈവറസാെണ� അഭി�പായം െപാതുെവ ഉ�്.
മനുഷ�െന െകാ�ാനു� ൈവറസുകൾ സൃ�ടി�ുകയാ� അധികാര
�ഭാ�ുപിടി� ഭരണകർ�ാ�ൾ. അതും ഭാവിയിൽ വ�ു കൂടാ�കയി�.
യുെ�ക�െന റഷ� ആ�കമി� വ�വ�ഥിതിെയ േലാകം അംഗീകരി�ു�
�ഥിതിയാ�. ആർ�ും സ��ം താൽപര��ൾ മുൻ നിർ�ി ആെരയും
ആ�കമി�ാം. ആ�കമി�െ�ടു�വർ�ു േനെര ഒരിട�ുനി�ും സഹായ ഹ�തം
നീളുകയി�. ഇെതാെ� വ��തമാ�ു�� ഇനിയും പഴയ നയ�ളുമായി നമു�ു
മുേ�ാ�ുേപാകാൻ കഴിയിെ��താ�. േകാവിഡും യുെ�ക�ൻ യു�വും നൽകിയ
പാഠ�ളുെട അടി�ഥാന�ിലാകണം ഇനിയു� ഇ��യുെട സാ��ിക
നയ�ൾ രൂപീകരിേ���.

English Summary: Is Indian Economy Struggling with Stagflation? Economist Dr. BA
Prakash Explains
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